
 
 

 شرکتهای سهامی زراعی مدل توسعه اگروپولیتن1 در ایران 

آباد(های خضری و اسالمشرکت )بخش دوم: ارزیابی   

 

 2نیا : دکنر شهریار پاکنویسنده 

   

 

 چکیده 
از نقطه نظررر مررول ه سرروه ایرو رر لیرا در ائرررا  ارا رره های سهامی زراعی  مطلب حاضر در دنباله بخش اول بررسی شرکت

عن ا  الگ ی  کشاورزی  صنوری و هجرراری در رررارر پ هیژ لرر می نظررا  ه بحث شرکت های سهامی زراعی بنجا  ش د. در ائمی

 ی وخضررر های سررهامی زراعرریها و سازما  کار و ابواد شرکتاخرصاصی و عم می و ساخرار  یی هایژطرح و وئ  ،بهره برداری

هررای شررهری وئژیرری  و  ابورراد شهرنشررینی  و  کشرراورزی مررور    ادر دو بوو سررازم  های مطالواهیعن ا  م رده  ب  خراسا   دآبااسال 

در نهائررت بررر اسررای هوررارئر و مویارهررای ه سرروه   .دشرر برره بحررث یهاشررره مرری  ،هررامحووده فوالیت آ های کشاورزی  شهرک

 هررای کشرراورزی ئرراو با هکیرره بررر نظررا  شررهرک  روسرا-شهراز   های سهامی زراعی  به عن ا  مول ه سوه مر ایرو  لیرا شرکت

 مشرراهوه و هحلیرر   های میرروانی ومطالوات اسنادی و بررسی  ،هووئا ائا مقاله   ژوهش در  هایروش  ش نو.مورفی می  ایرو  لیرا 

 .عناصر ئک نظا  ایرو   لیرا ب ده است

 

، ، شررهرک هررای کشرراورزیشاورزی هجرراری، کشهر  -روسراه سوه  زراعی،  ایرو  لیرا،شرکت های سهامی  :کلیدی  هایواژه

 ، دکرر شهرئار  اک نیا.،اسالمآباد،بخش نیمبل کبیاض  شتد  خضری
 

 لعه مورد مطامحدوده 

خرررئا طبررق آ.  را  خراسا  جن بی اسررتاس  شهرسرا  قا ا   نیمبل ک  دو شهر کشاورزی بخش ائا  ژوهش    در  منطقه هحقیق

شررام  سرره بخررش ا  ا   قرر شهرسرررااسررت.  شررهر    ۲۸دهسرررا  و    ۶۱بخررش،    ۲۵شهرسرا ،    ۱۱دارای    ائا  اسرا   ،ات کش ریهقسیم

ا  کرغنو و دهسر   کبه مرکزئت شهر نیمبل نیمبل ک  دو دهسرا   مرشک  از    بخش نیمبل ک  ل ک و سوه می باشو.  نیمب   ،مرکزی

ه سررهامی زراعرری خضررری  برر  مح  اسرقرار)خضری دشت بیاض  بخش نیز شهرو شهرهای ائا    استرای کرغنو  به مرکزئت روس

 .باشنومی  سال  آباد  عی ای زراسهام  راراسرق مح   )بل کنیم  و شهر  مرکز بخش عن ا   

یونررو و ، که هر بخش کامرر  را بلرر ک نامو نیم بخش هقسیم می شو نهیت به رئه و بوو از مشروطمنطقه قهسرا  از دوره قاجا

 لررر ک هرررا عبرررارت ب دنرررو از:. ائرررا باشررررهار ئافرررتنیمبلررر ک  بررره   نبررر درررر   ائرررا قسرررمت ئرررک بلررر ک کامررر 

 
1 Agropolitan Development 

 وهشگر ه سوه شناسی و  ژموهدکررای جا ۲



 
 

و   خانه و مخرارا عرب  بل ک،بل ک مؤما آباد و سربیشه  ،اخا  بل ک ش،  بیه دمه و   ه ررک  سکبل   ،رک الغ بل ،بل ک شهاباد  

ف کرره بیرراض و روسررراهای اطرررانیمبل ک خضری و دشررت ، ل ک قائا ب  ،بل ک نهبنوا   ،بل ک زئرک ه و زها   ،احیه هردنگ  ن

 . ۱370،اریرد)شه ......کاباد و، بسثغ ری،  ، بیناباج، کارشکمزدآباد،دها عبارهنو از:فیض آبابرخی از آ 

ل برره شررما کیلرر مرر مربرر  از ۲490سوری حرروود ائا بخش با ودر حال حاضر      شو.ائا منطقه به بخش هبوئ  ۱37۵سال    در 

قائنررات خررش مرکررزی شهرسرررا  را  سرائا  و از جن پ و شرق برره باسا  رض ی، از غرپ به شهرسهرسرا  یناباد در اسرا  خرش

ئیا برر د  و بقیرره برره دلیرر   ررا ا دارای شرر رای اسررالمیروسررر  ۲۲کرره از ائررا هوررواد ارد روسرا د 37 مهک ر  بخش   .دش میمحوود  

 جمویررررررررررررررررررررررررررت فاقررررررررررررررررررررررررررو شرررررررررررررررررررررررررر را مرررررررررررررررررررررررررری باشررررررررررررررررررررررررررنو.

روسرررای بخررش  37 ، اسررال  آبرراد  وشررهر خضررری دشررت بیرراض ود جمویررت دارد کرره درنفر  بیست هزار  وود  بخش نیمبل ک ح

 نو.باشرر دهشک میروسرای    کرغنو و    روسرای  د ،اسال  آبا  خضری ،شهر  شهر  خش ا بئا  ز جمویریاکمرهرئا  انو. بزرگ   راکنوه

ای ئکرری از قطررب هرر   ،ل ک و مواد  مخرلرو دشت حاص  خیز نیمب   اسال  آباد و خضری  اعیشرکت سهامی زر  ۲ائا بخش با  .

ا هرررئمهررم .ستشوه اشکی   ک ه و جلگه ه  طبیوی ائا بخش از  رهره.ش دی و اقرصادی شهرسرا  قائا محس پ میمهم کشاورز

هرئا ک ه شهرسرا  قررائا و بلنو  که  مرر ارهفاع در غرپ  ۲۸۵7اه ک ه با حوود  آ  جلگه نیمبل ک و بلنو هرئا ارهفاع آ  سی لگه  ج

 . ۸4ص:۱377،امررررررررررر  ییررررررررررررا شناسررررررررررری.)اطلس کاسرررررررررررتا  خراسرررررررررررا  جنررررررررررر بی اسرررررررررررر 

دانررش  4۶00برریش از  ی اسررت کررهدانشررگاه مرکز  یش   ۲و بیرسرا  د ۵، نمائیآم زشگاه راه 9باپ دبسرا ،   ۲۵  دارای  ائا ناحیه

بخررش دارای سکنه هوواد روسراهای    ۱3۸۵بر اسای نرا ج سرشماری سال    .نوراال داشرغبه هحصی     راکزائا م  آم ز ائا بخش در

ویررت بخررش  قدر نقشه زئررر مانو.واق  ک ل دهسرا  نیمب در  ابقی  و م  نوکرغدر دهسرا     روسرا    هفت  که  استروسرا    ۲9  نیمبل ک

 آموه است. ۱3۸۵نف ی و مسکا  سای سرشماری عم می  جمویت روسراهای هاب  نیمبل ک بر ا ۲ر جوول شماره  نیمبل ک و د

 



 
 

  : نقشه بخش1شکل شماره 

نیمبلوک 

 

 وضعیت جمعیت و خانوار روستاهای بخش نیمبلوک : 1جدول شماره 

 ( شرکت های سهامی زراعی حوزه فعالیت)

 یفرد م روستا ان نوارد خاتعدا مرد زن  کل جمعیت

 1 خرمنج  98 161 157 318

 2 ن کاخش 71 137 138 275

 3 د کرغن 675 1174 1254 2428

 4 گزنشک  134 265 279 544

 5 خنج  68 93 116 209

 6 دره باز  68 130 127 257

 7 کالته سری 143 230 246 476

 8 اسفیان 8 15 18 33

 9 بیناباج  171 274 295 569

 10 یثقور 23 43 40 83

 11 خنکوک 13 21 23 44

 12 علی زنگی  29 54 47 101

 13 اد بفتح آ 47 90 93 183

 14 فیض آباد 26 55 58 113



 
 

 . خش نیمبلوکب  1385اری   سرشم اتس اطالعبر اسا  ده توسط مؤلفمنبع:تنظیم ش

 درصررو ۵0ئونرری  بخش در مناطق روسرائی سرراکا و مررابقیصو جمویت رد ۵0نزدئک به  که    دهویشا  من  ۱وول شماره  ج

. باشررومرری 3.۵ی بخررش حرروود وسرررائوررو خرران ار جمویررت رط بُ. مر سرر انررودئگر جمویت در دو شهر خضری و اسال  آباد ساکا 

ای منطقه با نسرربت ر جمویت اکثر روسراهد سیبت جن دهو که نسمی مخرلر منطقه نشا   مویت روسراهایمحاسبه نسبت جنسی ج

بررارهر  ۱0۵   ، ثقرر ری ازهنها در رنو روسرای ملک آباد، علی زنگی ،یزدمرر  است.مروارف فاصله دارد و  در م اردی بسیار کم 

و  یررت مررردا  داردی جموبررار از مرگ و میرنشا   بتائا نساسر م ل ز موهر ایا ئآبادی دئگر  ا  ۲۵ها ئونی  بقی آبادیامدر    .است

سررهامی  محرر  اسرررقرار شررهر دو  نیر همیا اهای جهپ مهاجراز کان   نیز خبر می دهو و  فرسریرمال  مهاجراز اح  در هما  حال

  ت.اس  د در منطقهسال  آبازراعی ئونی خضری و ا

 

 

 

 ردیف روستا  نام خانوار تعداد مرد زن  جمعیت کل

 15 گزدمون  20 48 44 92

 16 ملک آباد  6 15 12 27

 17 جان میرزا  28 54 64 118

 18 چاه جملی  9 20 21 41

 19 چاه دهنه  5 9 10 19

 20 رجنک  20 37 42 79

 21 شیرمغز پائین  4 5 8 13

 22 عباس آباد  36 70 69 139

 23 گری منج  220 385 422 807

 24 بنرگ  31 36 45 81

 25 تبالن  26 32 32 64

 26 خوگ  75 135 156 291

 27 دهشک 367 621 643 1264

 28 بسکاباد  118 184 209 393

 29 کارشک  94 127 129 256

 جمع کل  2633   9317



 
 

 ی بخش نیمبلوک هاکنان روستااسج اولیه  بندی محل خرید مایحتااولویت: 2ارهجدول شم

 

 نیمبلوکبخش   1385ت سرشماری   امنبع:تنظیم شده توسط مؤلف بر اساس اطالع

ه اننررو نمرری  اولیه خ د را  ئحراجما هربیش شرنو که اذعا  دائا  خگ  اسر ه اکث دهو کنیز نشا  می  ۲عات جوول شماره  ال اط

امی دهررو کرره همرر مرری     نشا  هائافره .آورنودست میه خ د بارج از روسرای خ ائا مائحراج را ازنارار  ه  روسرا هأمیا کننو و ب  در

اج خرر د شهر اول هأمیا مائحررر بادی  آ  ۱۵  ساکنا   .دهنویم  را در شهر انجا د  مائحراج خ   وخرئقه م رد  منط  رای  روس  ۲9   ساکنا

عنرر ا  ه  روسرای دئگر ائا شهر را برر   ۱0و سکنه    ضری را شهر خضری دشت بیاض)شهرک کشاورزی شرکت سهامی زراعی خ

دلیرر  ه ح نم دنررو برر  ا را مطرررقررار شرره ی منطقرره کررهسراهااز روسکنه هووادی نو. نم دو  مح  هأمیا مائحراج خ د مورفی شهر د

-مرریو مونی ساکنا  به نارار به آ  شهر مرب ط ای از ام ر اداری    که بخش عموهنم دنو   ا  قا  ب د    هرسراقویت مرکزئت شم 

برراد بررا شررهر ینا سررراهای منطقررهخشرری از روکهررا مررابیا بروسرائی  -ی  نزدئکی و روابط شهردله  ب  نیزشهر یناباد    اشاره بهش د و  

 است.یا  منطقه  ئاصلی بازار کارها و خومات شهری برای روسرا مرکزعی خضری ی زراسهام  مح  اسرقرار شهر  است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نام شهر
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این روستا    زآیا اکثر ساکنان روستا مایحتاج اولیه خود را ا 9  20

 ی کنند؟ خریداری م

1 

هم   7 2 دیگر  های  روستا  از  خریآیا  اولماد  برای  به  یحتاج  یه 

 راجعه میشود؟این روستا م

2 

بادی برای خرید مایحتاج خود به شهر یا شهر  کنان آآیا سا 29 0 15 10 13 6 1 8

 هایی مراجعه می کنند؟

3 



 
 

 وک در بخش نیمبل  هاآناهای برخوردار از سترو  بر حسب تعداد موجودعمومی امکانات : 3شماره  جدول

 انواع اصلی موارد خاص  ای برخوردارتعداد روست 

 مسجد  21
 اماکن مذهبی 

 امامزاده 4

 برق 22

 امکانات زیر ساختی 
 آب لوله کشی  18

 گاز لوله کشی  0

 سیستم تصفیه آب  15

 شورای اسالمی  20

 ی مرکز خدمات کشاورز 0 سی و اداری امکانات سیا

 شرکت تعاونی روستایی  12
 بلوکش نیمخ ب  1385   ریمات سرش اطالعااساس  توسط مؤلف بر منبع:تنظیم شده

 

 

 در بخش نیمبلوک   امکانات بهداشتی و درمانی بر اساس تعداد روستاهای برخوردار -4شماره  جدول

 بهورز دامپزشک 

یا   بهیار

مامای  

 روستایی 

 شک زپ
خانه  

 بهداشت 
 داروخانه 

مرکز  

  هداشتیب

 درمانی 

حمام  

 عمومی 

نوع امکانات  

 یبهداشت

1 11 3 2 10 1 1 15 

تعداد  

ستاهای  رو

 ار درخورب

 بخش نیمبلوک  1385بر اساس اطالعات سرشماری   بع:تنظیم شده توسط مؤلف نم

 

 

 



 
 

 نیمبلوک  ار بخشامکانات مخابراتی و ارتباطی بر حسب تعداد روستای برخورد -5شماره  جدول

  فروش

 مطبوعات 

دسترسی به  

وسیله نقلیه  

 عمومی 

  دسترسی

به   عمومی

 ترنت این

کانات  ام نوع  ت پسوق دصن ست تر پفد دفتر مخابرات 

  مخابراتی و 

 ارتباطی

1 10 1 22 0 0 

 

تعداد روستاهای  

 برخوردار 

 مبلوکبخش نی  1385منبع:تنظیم شده توسط مؤلف بر اساس اطالعات سرشماری   

 

 نیمبلوک بخش  برخوردارنی و خدمات بر حسب تعداد روستای وط به بازرگاامکانات مرب -6شماره  جدول

ماشین  تعمیرگاه 

 اورزی ش ت کل آ
 بقالی نانوایی  قصابی  قهوه خانه  نک با

فروشگاه 

 تعاونی 

بازرگانی و  

 خدمات 

0 0 0 3 5 11 8 
تعداد روستاهای  

 برخوردار 

 

  ۲4اهای بخش نیمبل ک در مجم ع شام   ورزشی روسر   ات آم زشی ووضویت امکان  ۱3۸۵اری  بر اسای اطالعات سرشم

راهنمائی  سرامو  4دبسرا ، رمو  4نه،رسه  دخر هنمائارسه  راهنممو  4  ، نهرای  مخرلط،  رسه  دبیرسرا     ۱دبیرسرا   سرانه،    ۱ائی 

 مکا  ورزشی می باشو   ۱ه عم می، کرابخان 4دخررانه، 

ری و شهری از  سطح امکانات خومات دولدهو که  نشا  می  ۶ها    3در جواول  و خومات م ج د      لی  وضویت امکاناتحه 

  و سطح نازل امکانات خومات درمانی و بهواشری از جمله   ذنف    زهروسراهای ح  اکثرر  د   زیورمات کشاجمله نب د مرکز خو

ئنررنت، دفرر  ست، روزنامه و   د سائر خومات ارهباطی از جمله ا ،  زشک، دامژزشک، بهیار و به رز و نب مراکز بهواشری درمانی

هاده  ومات فنی کشاورزی و نز خیاه و مراکهومیر  ،الیق ه، بافروشگز جمله  ازریانی و خومات ابیا امکانات   ت،  سطح  ا مجال 

دارد ک  آ   از  .... حکائت  و  ماشیا آرت کشاورزی  هومیریاه  اعرباری،  مؤسسات  و  بانک  نب د  اصلی ای،  به شغ   ه جه  با    ه  

ات م رد  خوم  یا  مائحراج وئاروسر  و  نب دهخ ردار  و هسهیالت رز  برامکانات     وریکشاورزی و دامژر)ها  ائا روسرا ساکنا   

مرب  را  نیاز خ د   بوو خومات  به شغ   هم در  نیائونی   ط  م ارد  مرهبط و هم  فنی    ز خوماتکشاورزی و دامژروری و خومات 

ری   لات دواکز خومت م رد نیاز به مرو همچنیا خومافرزنوا     خ د و زشی  ق و   شاک و خومات آمبازریانی و شهری و ارزا

 .هإمیا نمائنوخش شهر اصلی ب   ۲هنها  ئژهه وب و در شهرهای اطراف وا بائر



 
 

 سهامی زراعی های شرکت استقرار محل شهرهای

 س از زلزله   مبل کنی   اسال  آبادضری و  های خبل ک ئونی شهرر منطقه نیمسهامی زراعی د  ا های امروزئشهر  زائش نطفه  

ی زراعرری اولیرره ماههشکی  شرکت های س مح  عن ا ه دو نقطه ب  ی ائا   ئابابا مک  ا نات ،در منطقه ق  ۱34۸ر  شهرئ   و  ۱347سال  

 ۲د آبرراو شرراه آبرراددهشک و بررز ، میم ،خضری  )نیمبل ک بار  با هجمی  روسراهای۱آباد  یرفت شاه  ، شک   ۲و    ۱آباد  ا  شاهنه  ب

امررروزه آ   یررهاری شررو. ائرره رنو نقطه دئگر و نجو یرئماسو آباد    روسراهای صالئانی ،  با مهاجرت جموی ازیا   ئ)نیمبل ک  ا

-هررای شرراهشرررکت ،هح رت انقالپ اسالمی. در صلی بخش نیمبل ک هبوئ  شوه انوشهر ا  دو  لیه بهو روسرائی اولی دو کان   ه 

 ۱3۵۸هررای وقررت در سررال یاسررتهشکی  شوه در کشرر ر هحررت هررأثیر سی های سهامی زراع شرکتاکثرئت   نیز ر   ۲و    ۱د  آبا

نوهی های خضری و اسال  آباد سازمامجودا با نا   ۱3۶4سال    درسهاموارا      ی و خ استو  ی ییر  با هالشاما     .و  یردئونمنح

در حاشرریه جرراده اصررلی  ینابرراد و قررا ا وفاصرر  برریا شررهرهای    آباد در حوهای سهامی زراعی خضری و اسال شهر  .شونو  و ابقا

هحت حرر زه  ل ک کهمب بخش نی  های واق  درسراک  رواز     3۸۵ی  سرشمار  ای نرا جبر اس  .واق  شوه انو  زاهوا   -هرانزئری مشهو

الی از طرر ر م سررمی خرر ه  روسرررا برر   ۵و    ص رت دا مرری  دارای سررکنهه  روسرا  ب  ۲9  انو،عینف ذ شهرهای شرکت ها ی سهامی زرا

ر ائسرر  . ردارنررورخب هررای ش سرره و خرراکیاز جادهمابقی  ولره اده آسفااز ج روسرا ۱3  ها،یت را هنظروضونقطه    از.  سکنه می باشنو

 زئابی قرار نگرفره انررو.در ائا بررسی م رد ه جه و ار  ،م خالی از سکنه ب دنوط ر دا ه  ب  یای نرا ج سرشماراساهائی که  بر  روسر 

 آبرراد وو بررز   یم ،دهشررکاهالی روسراهای سابق خضری، م هم  ی سرا اراضی وه  نی شرکت سهامی زراعی خضری از بکن شهر

و  منج،اسوآباد و صررالئانی شررک  یرفررره ضی روسراهای یریو ارا  لیاها  م  ی سرا ه  به  زد اشهر شرکت سهامی زراعی اسال  آبا

روسرررای ۲9. عم  مرری کننررو و بازارهای شهری امکانات و هشکیالت ،با ساخرارهاکشاورزی  عن ا  دو مرکز شهریه  ب  هم اکن  

ه سررری، هرر از،کال بیزنشررک،خنج،دره،کشرراورزی شررام  روسررراهای خرمنج،خشکا ،کرغنو  هررایهرکش  ذ ائا  ح زه نف   دا می

،رررراه  ،ملرررک آباد،جرررا  میرزا،رررراه جملیبررراج،ثق ری،خنک ک،علی زنگررری،فرح آبررراد،فیض آباد،یزدم اسرررفیا ، بینا

-امرره مشخصررهدر اد  هسرنو.ک  د و کارش،بنرگ،هبال ،خ گ، دهشک،بسکابایا،عبای آباد، یری منج  ئدهنه،رجنک،شیرمغز  ا

 یردد.آباد ه صیر می های دو شهر کشاورزی خضری و اسال 
 

 . سهامی زراعی خضری  ک کشاورزیشهر-1

را  اسرر  ینابرراد  در بخررش نیمبلرر ک شهرسرررا  قا نررات–جرراده قررا ا  ۵0در کیلرر مرر  ضریی زراعی خشرکت سهام

ی روسرررا 4هجمی  اهالی و اراضرری  با ابروا ائا شرکت .ئا بخش ئونی شهر خضری واق  استدر مرکز ا و  خراسا  جن بی

 بررا سال ائنک شهرک اولیه شرکت سررهامی زراعرری برره شررهر خضررری 4۵ س ازشو و هاسیس  د  بز  آبادهشک و  میم ،    ،  خضری

از روسررراها  انیمهاجر به هورئج  شرکتائا    لزائی  دلی  م قویت اقرصادی و اشرغاه  ب  .شوه است  هبوئ     نفر  ۵000حوود  ی  ی جمویر 

در غرررپ دشررت خضررری  دشررت بیرراض ر  شرره.شوهبوئ     نیمبل ک  ش بخکز  به مرو  ت نم ده  مناطق اطراف به ائا مح  مهاجرو  

 اد ، از مشرررق برره دشررت خضررری ، ازاز شمال به ارهفاعات موروف به یچ کن  و ن زاج در مرز ینابرر  و  بزرگ نیمبل ک قرار دارد



 
 

ر نهائررت برره دئنرره و ه خا )آگ)عمر ک و از جن پ به ک ههای علی  لن  مغرپ به اراضی روسراهای ثغ ری ، بسکاباد و کارشک

خضررری و دشررت بیرراض در نظر یرفرا دو محررووده با ۱3۶۲ ی دشت بیاض در سال شهر خضر. محوود می ش دک  اراضی دهش

 کیلرر مرر وعرررض مر سررط آ  بررا۵است. طرر ل شررهرحوود    ا در آموه استمجزمحله کاماًل    ۲ه ص رت  که اکن   ب  رسمیت ئافت

ه همیا دلیرر  از و ب فرهده اصلی قرار یرجامشرق و کنار  در سمت یله خضرمح .ر استمر ۱۵00حوود  ،جهت شرقی غربی    ضفر

کم هرررااجرت و برخی ع امرر  دئگررر اراست. دشت بیاض در سمت غرپ واق  شوه و به دلی  مههری برخ ردهراکم جمویری بیش 

کررز اسرررا  مر  هررا   نیمبلرر ک  سرری بخررش  ی و سیارکز ادارم)ی و سیاسی شررهر خضررریفاصله از مرکز ادار  دارد.هری  جمویری کم

 است.کیل مرر   3۲0ر مشهو مرکز اسرا  خراسا   رض ی کیل مرر مرب  و هاشه ۱۶0ی ئونی شهر بیرجنو   بخراسا  جن 
 

 سهامی زراعی خضری   سهامی زراعی خضری و اراضی مکانیزه و یکپارچه شرکتموقعیت شهرک - 1شماره  تصویر

 

 

 الم آباد راعی اسسهامی ز  کشاورزیک  شهر-2

شرررکت زمررانی کرره  .  یرررددبرمرری  و هخرئررب منطقرره۱347 س از زلزله سررال  ه  ب  اد نیزاعی اسال  آبت سهامی زرسابقه شرک 

هیم دشت ، سررفیو ، مآباد اسو ا مهاجرت جموی از روسراهای صالئانی ،بکه  محلی  در ۲ائیا )شاه آباد بل ک  سهامی زراعی نیم

ئافررت و بررا آبرراد هغییررر نررا  اسررال  بررهپ بوو از انقررال  ۲آباد . شاهرفتنضج ییهاری شو،  ائهنج یرئم هابوو و  ت  دشت ، میا  دش



 
 

. م قویررت شررهر ییررر نررا  ئافررتهغبلرر ک برره شررهر نیم کش ر  ر نقاطدلی  مشابهت اسمی در سائه  ب  ۱3۸3در سال    به شهر  آ   یارهقا

مرری  کیلرر  ۲ائا شهر در فاصررله    .رار داردقافیائی  عرض جغردقیقه    ۵4درجه و    33دقیقه ط ل شرقی و  3درجه و    ۵9بل ک در  نیم

 و قائا شررهر شررمال کیلرر مرری 3۵ در وسرروت مربرر  کیل مرر۵/۱  با  درئا  سطح  مرری۱4۲0  ارهفاع  در  و  یناباد–ی قائا  جاده اصل  از

 .داردقرار    بیرجنو کیل مرری۱40

 
 یزهه و مکانآباد)نیمبلوک( و اراضی یکپارچموقعیت شهر سهامی زراعی اسالم  - 2شمازه  تصویر

 در پیرامون  زراعی ت سهامیکشر
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 دو قطب کشاورزی تجاری و مدرن منطقه وخضری سهامی زراعی اسالم آباد  های شرکت
 مدرن و تجاری عناصر و مؤلفه های کشاورزی -1

از مشکالت جو  اراضی  خردی و  راکنویی قطوات ائرا   ئکی  امکا   کهاست  ی کشاورزی  و  هجاری    زمینه  را  ه لیو 

وری ع ام  و بهرهنوما  آبیاری در  افرو و رانمیاهفاق    کشاورزی     مطل پییزاسمکان ؛ زئرا در رنا  وضویری  دسازمی  یمنرف

در رنیا    شاخصه های ئک کشاورزی مور   یائا رواز    .یا استئ ا  بسیار  اد ه لیواقرص  مویارهایه لیو در  قطوات بر اسای  

 زئرنو:بحث شام  م ارد رد م  هاینیست. شاخصه برجسره   کشاورزی رنوا

ا   اورزی اززئربنائی کش  فنی  وهای    ت زئرساخ  -۱   ز و هجهی و خاک )   های آپو  رومه  ها و عملیاتحجرای طرجمله 

، بنوهای  های  مژام، ائسرگاهکانال کشی، ل له یهاری، زهکشینظیر  ه های هأمیا آپ ها و ساززئر ساخت  سازی اراضی، ئکژارره 

ودئت مناب  به محو  ه جه  با  و خاکی .های آبی  حه ها و طرم رو  سائر   های ابیاری هحت فشار، و، سیسرمکی و برنی ذخیره آپخا

ها در واحوهای کشاورزی از الزامات و    بوو  شک اجرای ائا  رومه  ، ا آبیاری در کش رئی رانوما   ا  و  آپ و مصرف بی روئه 

 . رزی هجاری استوه های جوی ه سوه ه لیو و کشاواز هوییا کنن 

ب-۲ و  هامکا   مکانیزاسی    هایآ  یا ماشکارییری  هکن ل می  و  مناسب  و  رت  کشا  سازیار   ن ئا   در با  ورزی  ائوار  

افزائش ه  ب  اهی ویهای رز  از جمله سیسرم هومیررساختزئ و     لیو  ائوارجهت  عالوه هانگارد ماشیا  ه  سروئس و نگهواری 

 .وی مرخصص در ائا زمینه مهمآرت و نیر

هاه ب  کا ام-3 بهر  خص ص  در  فنی  دانش  رئزمغه  حاصال   ی کارییری  میکیشوه،  وک دهای  وها  از  اسرف   رو  اده 

 .ش دئوهو با اسرفاده از نیروی انسانی مرخصص و آم زی و کیفی ه لی ی بی ل مئکی در جهت افزائش کمهکن ل م

نظا -4 بهرهه سوه  ههای  جهت  در  جموی  خردبرداری  اراضی  سازی  ئکژارره  و  هشرئک   جمی   امکا   و  و  راکنوه 

 .ائری محوودانات حمت و امکاعربارا   های مخرلر مناب  آپ و اراضی وبحرا  جه بهمساعی با ه  

ه لیو  هکاملی افقی وهای  ائجاد سیسرم-۵ ها  ئ  ،عم دی هم در جهت زنجیره های عم دی  مرحله قب  از کاشت  ونی از 

فنی و نگهواری،  ا و هأسیسات  نباره ائ  هبوئلی و فرآوری کشاورزی، ااد صن در ائا فرآئنو ائج  ه وئژهب  مرحله  س از برداشت و

سائر صنوری دامژروری،آبزی  روری،    ه سوه واحوهایدر حلقه های افقی هکاملی از جمله  هم  و    بنویو درجه    صنائ  س رهینگ

افزائش ج  یهاری و موئرئت در بخش برای کاهش رئسک سرمائه  صنائ  جانبی در بخش    سرمائه  رئا کشاورزی و ضرورت 

 . ه لیو کشاورزی

ئا مصرف  هربا کمهغهئه   اردهای  اسرانو  در جهت،  و بازار یرا     لیوات کشاورزی سالم و اریانیکسمت ه ا به  رفر  -۶

 . هرئا ه لیو هجاریو بیش مناب 

م-7 بر  هخصصی  بهرهموئرئت  امکا   با  کمیاپ   نی ناب   از  مرخصصییری  اطالعاتو    روی  و  دانش  ئک   سیسرم  در 

 .زما  فنی ه لیوسا

  ط ره  های سهامی زراعی بشرکت   ح اهو شوارا ه  اول زئر  ها و مسرنواهی که در جونشانهق و  ف   هایصبر اسای شاخ 

در  رنوئا ساله    مواومتفرائنو هورئجی و هکاملی و    در  وئژهط ر  ه  سهامی زراعی خضری و اسال  آباد بهای  ی و شرکت کل



 
 

روس جاموه  شرا ط  با  بر  راهطابق  مبرنی  هوام   ئک   در  و  ائرا   هجاری  هنشانه   حائز بهررئاد  اعرمائی  کشاورزی  ئک    و ای 

   .می یرددارا ه   خ د ت آ  در بخش ها و مؤلفه های  مسرنوا که ونس دآور

 

 های کشاورزی مدرن و تجاری در شرکت سهامی زراعی اسالم آباد مشخصه-2

منطق  آباد  اسال   زراعی   سهامی   شرکت نیمه خشکاقالیم خ  مشخصات ئکا  ب  ایهدر  و  مر سط  است    شوه   قاو  شک  و 

. جه سانریگراد می باشو در  ۱۸-و اق   حراد و  گسانریدرجه    39درجه حرارت  حواکثر  .  استمیلیمرر    ۱۸0ها    ۱۵0بیا     آ   ییبارنو

ها  در بوضی قسمت  اک  ت خباف   است.    4و  3و      4و۲  هدرج   شرکت بر اسای  نقشه های مناب  اراضی اسرا  جزء اراضی  اراضی

ک    ی یردد. میزا  آبوهمی  آبیارییق  راه  عمحلقه    ۲۱کت  از  . ک  اراضی شراستها ش ر  قسمتبوضی  ر  سنگیا و دبسیار  

لیرر بر ثانیه    ۵۱0های اخیر  یه جه به خشکسال  با    اضر  حال  حکه در    استر ثانیه  د  لیرر  7۵0برداری   ا بر اسای  روانه بهرههراه

 ش د. سرخصال می ا

های  زراعی شرکت  مح  راهدر    است.   سهاموار   4۸۱مرولق به    و سهم    4۱937اد  آب   ک  سها  شرکت سهامی زراعی اسال 

بنفر کشاو  4۶7  هوواد فوالیت می ه  رز  هنامکار  ن    رسمجم ع    .دهنوهنامکارا   را سهاموارا  هشکی  می   صودر  ۸0.کننوعن ا  

 .نمائنوت فوالیت میشرک  یانهرنو هایدر واحو است کهنفر  73شرکت 

 

 د الم آبااس سهامی زراعی شرکتکشت زیر اراضی   منابع آب و خاک  و  یتضعو -7 جدول شماره

سیستم 

 هیدروفیکس 

آبیاری  

تحت 

 فشار 

لوله  

 ری گذا

ذرت  چاه عمیق  کانال آبرسانی بتنی 

 علوفه ای 

چغندر 

 قند 

غالت)گندم 

 و جو(

اراضی  

قابل 

 کشت

کل   طول  دبی دبی 

 استحصال

 تعداد 

  29800 هکتار  60 هکتار  25

 رمت

300   

 لیتر

78000  

  متر

  400 هکتار  20 21 لیتر  510

 هکتار

  3000 هکتار  900

 هکتار

 کتکار سالنه شرمؤلف بر اساس اطالعات گزارش  ده توسطتنظیم شمنبع:

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 ی و مرغداری  و واحدهای تولید صنعتی گاودار ، ماشین آالت وضعیت تکنولوژی  -8جدول شماره 

 آباد  اسالم سهامی زراعی رکتش

 

مرغداری  

 صنعتی

خودروی   تولیدات و ظرفیت گاوداری صنعتی

و  سبک

 نتوا

  ماشینسایر 

 آالت

 کشاورزی 

  خودروی

 ن سنگی

  ورتراکت

 سنگین 

ظرفیت و  

 نوع 

تلیسه   کود حیوانی 

 مازاد 

 ظرفیت  شیر  گوشت 

50000  

قطعه ای  

 گوشتی 

  75000 رأس  25 کامیون  500

 یلوگرم ک

1435000 

 کیلوگرم 

500  

 رأسی

 اهدستگ26 دستگاه5 دستگاه 35 تگاهسد11

 ارش کار سالنه شرکتمنبع:تنظیم شده توسط مؤلف بر اساس اطالعات گز 

 

 اسالم آباد  سهامی زراعی رکتشو تأسیسات فنی  تمان هاعیت ساخوض -9اره جدول شم

ی  سایت بوجار

 غالت

سوووووووله و  باسکول 

هانگارد ماشین 

 آالت

زل سازمانی  من نانوایی  مهمانسرا

 ی مسکون 

 ی فن انبار

 بع متر مر  2000 باب  117 واحد  1 باب  2 متر   1000 تنی 60واحد  1 تن  5000

 کار سالنه شرکت ت گزارشاطالعا بر اساس منبع:تنظیم شده توسط مؤلف

 هامی زراعی خضری رن و تجاری در شرکت سرزی مدای کشاو مشخصه ه -2

 خضری زراعی سهامی تکشت شرکاراضی زیر ع آب و خاک  ووضعیت مناب-10جدول شماره 

حوضچه  

تغذیه  

 مصنوعی 

ستم سی

 تحت فشار 

احداث  

لوله انتقال  

 آب

پوشش 

 انهار 

تجهیز و  

نوسازی 

 اراضی

 اه عمیق چ
ذرت 

 فه ای علو

چغندر 

 قند 

غالت)گندم 

 و جو(

ضی  ارا

 زیرکشت
دبی کل  

 استحصال 
 تعداد

5/2   

میلیون متر 

 کعب م

واحد بارانی 1

 سنترپیوت
 کیلومتر 10

50 

 لومتریک

1000  

 تارهک
 هکتار  120 24 لیتر 750

365 

 هکتار
 هکتار1202

1700  

 هکتار

 طالعات گزارش کار سالنه شرکت منبع:تنظیم شده توسط مؤلف بر اساس ا



 
 

   عتی گاوداری و مرغداریدهای تولید صنوضعیت تکنولوژی و ماشین آالت  و واح -11ماره جدول ش

 خضری زراعی سهامی کتشر

 عات گزارش کار سالنه شرکتظیم شده توسط مؤلف بر اساس اطالنع:تمنب

 

 ضریزراعی خسهامی  در شرکت صنایع جانبی و تبدیلی کشاورزیوضعیت  -12جدول شماره 

 

واحد 

فرآوری بذر  

 ه اصالح شد 

واحد 

  فرآوری

تولید 

 یلبن

تولید آب  

آشامیدنی سالم  

 بسته بندی

و  سوله 

گارد هان

اشین م

 آالت

تولید ظروف 

 ی پتبطر

واحد جمع آوری 

 شیر

زیع  تولید و تو

 لبنیفرآورده 

تولید و توزیع  

ه شیر پاستوریز 

 استان 

  8با ظرفیت  

 تن/ساعت 

 3500  

 بطری/ساعت 

1000  

 متر 

3000 

 بطری/ساعت 

با ظرفیت  

 تن 1900

 تن/روز14 تن 2

 شرکت کار سالنه ظیم شده توسط مؤلف بر اساس اطالعات گزارش منبع:تن 

  ضریآباد و خاسالمدر شرکت های سهامی زراعی  برخی محصوالت اساسی یت عملکرد وضع -13جدول شماره 

 کرد استانیدر مقایسه با عمل
 

 ل نوع محصو استان خراسان جنوبی عی خضریامی زراسه آباد سهامی زراعی اسالم

 گندم هکتار /تن 7/2 هکتار /تن  5/3 تن/هکتار  5/4

 جو تن/هکنار  4/2 تن/هکتار  5/4 هکتار /نت 5/5

 غندرقند چ تن/هکنار  28 تن/هکنار  32 تن/هکتار  5/4

 ذرت علوفه ای  تن/هکنار  30 تن/هکنار  36 تن/هکنار  40

 کشاورزی ت جهاد ای وزار عملکرده بر اساس اطالعات گزارش مقایسهمنبع:تنظیم شده توسط مؤلف        

خودروی   وداری صنعتیظرفیت گا تولیدات و یگوسفند داری صنعت

سبک و 

 وانت

سایر  

ماشین 

آالت 

 کشاورزی 

  خودروی

 سنگین 

  تراکتور

سنگین 

 وکمباین
 پشم  بره  ت و نوع ظرفی

کود  

 حیوانی

  وساله نرگ

 و ماده 
 ظرفیت  شیر  گوشت 

رأسی 1200

 بلوچی

1500  

 رأس 
 تن  3

متر  1000

 کعب م
 دستگاه28 دستگاه6 دستگاه38 هدستگا15 رأسی  740 تن 1020 تن  90 رأس 180



 
 

  ر غالت بنوی بهبسره  و  کارخانه ب جاری:  نظیر م ارد زئر؛  انومروودی  تهاسیسا   یراهای سهامی زراعی مهک ر دا شرکت

فر، لبنی وردهآکارخانه  طی ر،  های  و  دا   خ راک  جم ،  کارخانه  شیر  آائسرگاه  صنوری   ،خاوری  یاوداری  واحو  ،واحو 

صنوری سفنوی صنوری،  داری  مرغواری  فنیبارهاان  ،واحو  کشاور  ی  محص رت  واحو    ،بریهرا  و  نقلیه  وواح  ،زی نگهواری 

حو ا و، واحو مکانیزاسی   و موئرئت ماشیا آرت کشاورزی، و مرکز هلفا رائانه ای ات رادئ ئیواحو مخابر، های فنیاهیهومیر

  .آم زش

 

ای  هایرامون شهزکپ پارچه و مزارع مکانیزه شرکت های سهامی زراعیموقعیت اراضی یک-2شماره  تصویر

 زیکشاور 

 

 

 
 ه های ارائه شدا توجه به شاخصها بورزی شهرکشاک یتلیل وضعتح -3

مؤلفه های مونشا  می دهنو که شاخص   ۱3ها    7شماره  جواول   بر  مبرنی  بازاریرا که  و  ئرئت و های کشاورزی هجاری 

دو   هر  برای  است  زراعی  شرکت  سرمائه  داردسهامی  ج د  و  مطل بی  سطح  نا  ط ریه  ب  ؛در  وضویت  ماشیا که  آرت  ویا  

هآرت  یا اش م  کشاورزی، ان اع  هرکیراکر رهای  سنگیا،  وضویت   ، سنگیا  نیمه  و  ماشیا ب  سنگیا  و  کشاورزی،  ادوات  های 



 
 

ائا وضویت در    رد.داها  ضرئب و درجه بار در ائا شرکتآرت و اعمال مکانیزاسی   مطل پ با  نشا  از موئرئت مناسب ماشیا 

واحو ائرا رنیا  مخرص  هنها  استهائ   اج؛  ی  وضویت  آپ  ی  رومهرا آمار  خاکهای  ه و  و  سازی  ئکژارره  اراضی، ،        جهیز 

کارییری ماشیا آرت ههای آبیاری هحت فشار در جهت افزائش رانوما  آبیاری و باری آپ، سیسرم هوطرح های هإمیا و نگ 

ا  ها واحو دی ائ کرمقائسه وضویت عمل  ۱3ه  که در جوول شمار) عملکرد  افزائش     در نهائتسب با ظرفیت مزرعه ای بار و  منا

اس  با عملکرد  مقائسه  ائا شاخص دارد ا   حکائت  آموه است   رانی و کش ریدر  برهری  و  های ه سوه یاوداری  طرح  ز  صنوری 

مرغواری در هر دو شی سفنو نشا داری و  با ظرفیت های ذکر شوه  و  از حجم ه سوه زنجیره  رکت  افقی  ه لیو  های  هکاملی 

رزش افزوده ه لیو در  ا  م جب  ،صنائ  لبنی   ائت کارخانجاتنه  در  و  هغهئه دا   هعل ف  و  ص لمح  کیبهر  الگ ی کشت با    .رددا

 . نطقه استجم  آوری شوه از م  محص رت مروود فرآوری شوه حاص  از شیر ه لیوی و شیر

 سوه  ه   و اسرا ، و م اد لبنی ک  منظقه    یا شیرطقه، هأم ر اصالح شوه برای سهاموارا  شرکت و ک  من و فرآوری بهو  ه لیو

. در  ای را در منطقه رقم زده استه سوه اشرغالزائی فزائنوه  نی، خ دف   های، ج شکاری، هومیریاههراشکاریهای صنوری،  کاریاه

را ه جیه     یرام    یا روسراهائی ا  سبت های جنسین  شوه هایا  منطقه  ئسرامهاجرت رو  هغییراهی در آهنگ   م جبات   ال هما  ح

مهاجرت  نمائو در خومت   و  به  را  مرهبط  مشاغ   های جهپ    ،کشاورزیا   سوه  کان    در  به کشاورزی  وابسره  هبوئلی  صنائ  

شهرک  جمویت ئونی  کمنطقه  مرواهای  آباد  اسال   و  و   دلشاورزی خضری  بزرگ  شهرهای  به  روئه  بی  مهاجرت  از  و    سازد 

 ت نمائو. ممانو مسا   حاشیه نشینی آ  شهرها

اسرا     رهبر  الگ های  در زمرهشرکت    ائا دو  ،ور کشاورزی هجاری و مدر    وهبنابر ائا از مجم ع شاخص های مطرح ش 

  ائا الگ ها   انو.به کشاورزی   وابسرهورزی و دامژروری و صنائ   ی بر کشای اقرصادی مبرن ها سوه فوالیته   بیانگرش ر ب ده و  کو

خی و اجرماعی و فرهنگی  طی  رئ در ئک بسرر ها  و  سهامی زراعی   ی شرکت ها  کار خاص سازما     ی و قسیسرم حق   ی در  ره 

ها  در آ   ن عی همرکز جمویت محلیهای خاص  سازی ت اجرماعی وشهرکبا  یسررش خوما  انو.وار یردئوه ارنوئا سال  ائ

 .استنم ده  بولاعی زر ی را به شهرک های کشاورزی سهامی و شرکت های  سهامی زراع وئوار شوه 

 

 ری و اسالم آباد خض های سهامی زراعی  کشهر تبیین ابعاد شهری

 شهر  شناسا ل جاموهعن ا  مثاه  ب  است.روسرا  مرفاوت    شهر از  ی هفکیکهاهای مخرلر مالک شمنوا  رشره از س ی دان 

ییرد. میر آ   ص رت یرفره  یم کار اجرماعی دقسداننوکه ه   نیازها و احریاجات می،  سرمائه  ز، ابزار ه لیومح  همرکهر  را بیش 

  .  هئر می سازدکه  زنویی شهری را امکا   داننوها و بناهائی می، دسرگاه هاساخرما   ها،منظره ای از خیابا   اجغرافی دانا  شهر ر

شهرم ر ه جه  خا   با  برر  را  آ   قومت  ش   کننومی  سیبه  دانا   اقرصاد  نظر  از  میو  اطالق  جائی  به    غالب ت  مویش که    ش دهر 

از    ای  می داننو که مرشک   ئافرهراحی شهری شهر را مجم عه  یچیوه  سازماط  ساکنا  آ  بر  ائه کشاورزی نباشو. انوئشمنوا 

مویت ئک  جمویت شناسا  هوواد ج  .  استیر   ی سره در حال هح ل و هغی  و   سه مؤلفه اصلی کالبو،هص رات و فوالیت می باشو

نفر می باشو . در   ۲000 سک نت نسهراعن ا  مثال مالک هشخیص شهر در کش ر فه داننو بنقطه می    نقطه را مالک شهر ب د  آ

نفر،   ۵000عالوه بر مالک    ۱3۵۵و    ۱34۵های  در سال  .یهشره اطالق می نم دنونفر  را از    ۵000  ی  مالک جمویر    ائرا  کش ر



 
 

شو که شهرداری    شو و  و شهر به جائی یفرهمالک  ف ق حهف    ۱3۶۵. در سال  شهرسرا  ب د  نیز م رد نظر قرار یرفت  کزمر

  ۵۵  . درفرار یرفره  استنفر اص     ۱0000مالک  شهرداری    وج د اداره  ر قان   جوئو هقسیمات کش ری عالوه برد  .اشوب  داشره

شهرسا نسبت  ائرا ل یهشره  در  سال    3۱ز  ا   نشینی  در  سال    7۱به    ۱33۵درصو  در  ئافت  ۱390درصو  اسای    .افزائش  ائا  بر 

ط ر رسمی  ه  ب   ۱3۸3و    ۱3۶۲نفر به هرهیب از سال های    ۵000وود  ح  یی خضری  و اسال  آباد با جمویرهای سهامی زراع شهر

 .نوشهر هلقی یردئو

. به ائا هرهیب  ا برای هورئر شهر هأئیو می کنور  مالکی است که میلر آ   ،مالک دئگر  ،وه بر مالک رگالی جمویت عال  

زمیا   ائست که در آ   منطقه  به سائر  سازی برای خانهشهر  ه لیو   نسبت  و  ع ام   با    سرمائه در ،  هئژبه  اطراف  ن احی  با  مقائسه 

بیش  اسرفاشوت  م رد  میهری  قرار  عا  .ییردده  دو  با  دئگر  شهر  بیش م   اشرغال  ه لی ئونی  و  بیشهر  خومات  و  و  کار  نیز  هر 

ر . شهانوم  و نق پ و برق،کاربری زمیا،مسکا و حبهواشت،آ   های  یچیوهسیسرم   ها دارایط ر کلی شهره  ب  . ش دیم   ه صیر

 است.  و نف ذ  یرام   خ د  ادرت اجرماعی، اقرصادی، فرهنگی و سیاسی ح زه جهپکان   مب 

ها  آ   ج مخرص شهرهای بزرگ سازیاری نوارد وائر  هوارئر و مویارهای  است که با  آ   م در ه سوه ایرو  لیرا نکره مه

  آ   دردانسرنو که  ال شهر را مکانی میمث به ط ر    هوارئر  . ائا وکش ورزی ک رک به رالش میبا خلق مفه   شهرهای کشا  را

زمیا   اک ل مئک  کاربری  بوو  غیر کشااز  های  بخش  دارد،  به  اخرصاص  فوالیت   هرکم شغلی    از حیثورزی  با  ارهباط  های در 

مسکا، هجارت و   شاورزی و به بخش های های غیر کس   نیروی کار در بخش   بیش از دو؛  است   با بخش کشاورزی  بطمره

 شنو. مشغ ل می با  رهخومات و غی 

-شرکت یا ر    مووکارهای سازمانی کشاورزی  که سازپ عینی و عملی در مناطقی  سای هجاربر ا  هوارئر   ائا هوارض 

دارده عملی  هماهنگی  ایرو  لیرا  ه سوه  مویار  با  دارنو  زراعی  سهامی  مقاب ای  نقطه  در  ا  .  زئادی  ی مصادئق  شک   یری ز  

ائرا )ماننو:دلنو   در  و  درشهرهای ک رک  بیلسرا   می  و.......   فوکه  آ لیرغم  اشو که عییا  در هموا   الیت های  هن ز  ائه 

است  ئتاکثر حری  اام  ؛کشاورزی  و  شوه  شهری  موضالت  کشاورزی  درار  بخش  درآمو  و  اشرغال  های   در  آ   در  زمینه  ها 

رائ انهوهوارئر  به  رو  شهرنشینی  ناکج  و  استا   فنیوج د    .ارآموی  و  حق قی  حاص   کا  و  سازمانی  که  و  ائوار  رکردی 

هارئخهوامال  هجربی  ت  و  اجرماعی  بهرهکشاوری  و  ه سوه  ش  ئونی  ،باشو  بردارا  زا   طرح  امکا   زراعی  سهامی  های  رکت 

 دانسره ش د.   ی و روسرائ شهری اسبی برای ه سوه مولی که می ه انو الگ ی من  ساخره است.امکا   هئر  را  ایرو  لیرا 

اسای شهر   ائا  اسال   خضهای  بر  و  عن ا  کان   ری  به  الهکمبادرت    هایآباد  نیمبل ک  ف ق  بخش  نف ذ  عم   ر ح زه 

ائا  نونم د با  آ   های سهامی زراعی کهرئخی ساخرار شرکتها ئافرگی  دلی  ساخته  ب  حال .  و    هادر  مشاغ    ، ه سوه صنوت 

به    است،  هحقق ئافرهمناب  آپ و خاک     هی ح ر سامانوم  های کشاورزی و دامژروری و برالیتو هجارت بر اسای فو  خومات

ه خومات و مشاغ   سو یک ئافرگی و هقسیم کار شهری و ه ناظر بر هفک   امکانات  اخص ها وو ش  انوهر کشاورزی هبوئ  شوهش

   .شهری است



 
 

  و  ۱3۸۱)شهرداری،استهکرار    ۵3۱اظی آ  حوود  و محووده اسرحف   هگرار   ۱40  خضری  محووده خوماهی و قان نی شهر 

 ۲۲۵۵ونفر مرد    ۲۱7۵؛ ئونی  نفر  ب د  4930موادل    جمویتو    خان ار  ۱0۶۲شهر    هوواد خان ار ائا  ۱3۸۵ری سال  سای آماریی ا  بر

 .  ۱3۸۵)مرکز آمار ائرا ،نفر ز   می باشنو 

 

 (1385می سال ی عمو ترکیب سنی محدوده قانونی شهر خضری) سرشمار -14جدول شماره 

 

 سال 1کمتر از  سال  5-1 سال 10-6 ال س 14-11 سال  64-25 سال 65باالی 

432 1503 466 605 468 89 

 

دوره    سطح نفر در  ۶۶۵ها میزا  س اد  و از میا  آ     اددر صو باس   7۸/34،هرله و بیش سا  ۶نفر جمویت    3۸73از مجم ع  

 ۱0۶۲.  انوت دانشگاهیالنفر نیز دارای هحصی   ۲۸دوره مر سطه و    سطح  رد  رنف   3۲۱دوره راهنمائی،    سطح  نفر در  390ابروائی،  

در   موم لی    ۱0۱۱خان ار  مسک نی  دارنو.واحو   ا  سک نت  به  قرئب  امکانات اکثرئت  از  شهر  ائا  ساکنا             آپ   برق،  هفاق 

 3۲ر، هراکم نسبی جمویت حوود  نف   4ار  را ج ا  ب ده و با بوو خان ائا شهر نسب  هرکیب جمویری  .، هلفا برخ ردارنوشیکل له  

 است.ر را نفر در هک

  خشواری،جهاد کشاورزی،ب ی عبارهنو از  در شهر خضر  م ج د  ات دولریو خوم  هرئا م سسات و امکاناتبرخی از مهم

ژزشکی،  ش رای ح  اخرالف خضری،دام  خش خضری،دادیاه عم می ب  مرکز مخابرات،  ،دفرر  ست  اوقاف و ام ر خیرئه،اداره  

فاضالپ، و  آپ  برق،   رورش، و  آم زش    اداره  درمانی، م  اداره  بهواشری  خضری  زکز  بهواشت   دشت خانه  بهواشت  خانه   ،

بهزئ  بیاض،  ثبت اسناد و  کالنرری،  سری، رکز  هربیری،کان   فرهنگ   ح زه مقاومت،  امالک، اداره ثبت اح ال،  اداره  مرکز ی و 

ادا  راهنماورمانس،  راننویی،ره  و  صنور   ائی  و  .  یشهرک  آم زشی  شام   فرهنگیمرایز  نیز  ن رگادانش  منطقه  دبسرا   3ه  یا  

 است. ا  و مجالتی هنری،نمائنویی های روزنامه ه، کان   فرهنگ مرکز  یش دانشگاهی. ۲دبیرسرا  و  ۲راهنمائی3

اجرماعی بخش خص ص و  اقرصادی  :    خضری  م میعو    ینهاد های  از  عبارهنو  بازا  -۱نیز  و  اصناف  باشبکه  و  واح   ۱۶0  ر 

هو ئض روغا و... ، رسر را  میا     ،آ اراهی  سیکلت،م ه ر  ،ماشیا    های  یریاهومائی ، هن نا  ان اع مغازهواحو هائی ر      ،صنفی  

نسبراً خ پ در  با امکانات    و هفرجگاه   ارک   -۲.  حما     ،و بنگاه موامالت    ی ، عکاس، الکررئکیف دفست،راهی و داخ  شهری  

اسر  و  شهر  در  ه  راحرگاداخ   شهرزا ر  هواون  -  3  .حاشیه  مصرفشرکت  بنزئ  -4.  ی  شهرا   مپ  سهامی    -۵  .داخ   شرکت 

داموارا   یا  کشاورز  -۶.زراعی زنا   -7.شرکت  هواونی  دو  مسجو-۸.شرکت  در خضری  و  ورزشی  -9  .حسینیه   -۱0  .سالا 

هفرئحی زئارهی  عبواهللماما.مراکز  دهنه رمردانشاه،  ی زاده  باغ  ،  رغواریم  ، سازی  م زا یک  ماننو:  نوری ص  ی هاواحو  -۱۱.  ، 

م اد و  یاوداری   روزنامه   -۱۲.  بنیل  کارخانه  کیها نمائنویی  و  خراسا   نمائش   -۱3.  های  صادرات،بانک .سالا  بانک 



 
 

ملت،  کشاورزی،بانک بانک  ثاما   ملی،  اعربار  بیمهارهواونی  شهرداری خضری،  ائرا    مه،  بخش ۱39۲)یزارش  و    :  امکانات 

 .مؤسسات .

ئرر  ذ  ح ر خضری و اسال  آباد ایرو رر لیرا هررائی بررا نقررش هررایم  کشاورزی   ایشهره  ،شهرائا دو    سای سنو ه سوه  ا  رب

 باشنو:می

جل ییری از همرکز در شبکه شهری منطقه می ه انو م جب ه زئ  جمویت و  ا ه جه به جائگاه و هاثیر خ د  شهر خضری ب -1

 .یردد

  آ  کاهش مهاجرت ئا هغییر  هبقرصادی ، اجرماعی به ح زه محلی و به  ا  ی مخرلرعرضه کارکردها و زمینه هاائا شهر با    -۲

آ کان   جهت  و  ن احی  از  بزرگ ها  شهری  کان     هرهای  میک رکهای  به  ائفا  نقش   .کنوهر 

مش  -3 بازار  نقش  ائفای  با  ارارکزی ح زهر خضری   ، نف ذ روسرائی ضما  ائا زمینه محره  مرن ع در  در    مهمیک   ه خومات 

ها قرار های آیرو  لیرامشخصه ائا مویارها در زمره    .  م   قلمواد می یرددراهق ئت و اسرحکا  اقرصادی ن احی روسرائی  ی 

 ییرنو.می

هری نرره هحرررک و  .واد می ش نوقلم ئین احی روسرا بالفاص  نقاط وهسره های شهری های ک رک شهری ، اولیا کان  

مثبررت ائا هحرکات می ه انررو    .ثیر می دهوهاهحت    رای  ئست و بی واسطه ح زه های روسراحله نخها در مرائا کان    الیری درفو

هرررئا بخررش مررؤثر از ت که نخسریا و مهررمباشو . ذکر ائا نکره ضروری اس  روابط میا  ائا نقاط  و م جب هق ئت ساخراری در  

 و  حیطه و ح زه فوالیت هررای اقرصررادی  ر روسرائی،بر روابط شهری  ای ک رک  وئژه هاثیرهای ساخراری شهرهه  ب  ائا هوامالت و

 :اری فی مابیا است . در ائا نگرش اهواف اصلی بوئا شرح م رد هاکیو قرار می ییردهج

 .  رررررررررررررررررککشرررررررررررررررراورزی در حرررررررررررررررر زه نفرررررررررررررررر ذ شررررررررررررررررهرهای که سرررررررررررررررروه  -۱

 . افررررررررررررررررررزائش فرصررررررررررررررررررت هررررررررررررررررررای اشرررررررررررررررررررغال در ائررررررررررررررررررا شررررررررررررررررررهرها -۲

 . یررررررررهاجرمرررررررراعی ناحوه اقرصررررررررادی ر ک در ه سرررررررر جهررررررررت ییررررررررری بررررررررازار شررررررررهرهای ک ررررررررر  -3

 .  های ک رک مویا در ئک ناحیه برای طرح های ه سرروه بررا ه جرره برره روابررط شررهر و روسررراهرش هوییا مالک ها در انرخاپ  -4

 ه مفهرر   آسرررانه در نظرئرره مکررا بر  ائه صرفه ج ئی هائی مقیای در بازار با ه جه بح زه نف ذ بازار شهرهای ک رک    هوییا   -۵

 مرکررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررزی

)   ی و سررنری برره کشررت و ه لیررو برررای فررروش در بررازارشررر وی ح زه نف ذ شهرهای ک رک از کشررت م  یا ئد روسراهغییر اقرصا  -۶

 اد ه سوه شهری .،  اسن ۱390شهردار های خضری و اسال  آباد، 

 م ارد زئر است:  شام   دشت بیاض های ه سوه شهر خضریاصلی هرئا قابلیتای سنو مهک ر همچنیا بر اس

 .هم قویت میا  راهی وئژراه ارهباطی مح ر شرق و  در مسیر قرارییری -۱

  .ی از ه ا  های طبیوی مساعو و مناب  غنی آپ و خاکاربرخ رد -۲

 . فراوا  در ح زه نف ذ شهروج د بناهای با ارزش فرهنگی و هارئخی  -3

 . شهر   د اماکا سیاحری و زئارهی و یردشگری در ح زه نف ذوج -4



 
 

   .و شرائط محیطی مناسب ساعوای م برخ رداری از آپ و ه  -۵

 .ت و ساز شهری و فضاهای کالبویاخب برای ه سوه ساس وج .د اراضی من  -۶

 .زراعی در ح زه نف ذ شهر سهامی  وج د مجرم  های بزرگ -7

) شهرداری خضری ،  هربا ه جه به ساخت ه سوه ای کشاورزی ش  سوه فضای سبزخ رداری از بسرر مناسب برای ه بر -۸

 .ر خضری . سوه شهه:سنو ۱390

نفر و هوواد خان ار   ۵0۱0حوود    آبادرار سهامی زراعی اسال مح  اسرق   ر نیمبل کشهسرشماری ک  جمویت    ئا طبق آخر

 است. خان ار  ۱3۵۱آ  

 

 سالم آباد)نیمبلوک(نهادهای آموزشی شهر ا-15شماره جدول 

 

 حت پوشش ت زیر مجموعه  نام

 ر نف  318 رانه زکیه ختت،دبیر ستان دراهنمایی پسرانه هجر  سالت،رانه ر ختراهنمایی د آموزشی باقرالعلوم مجتمع 

و  آموزشی  مجتمع 

 پرورشی کوثر 
 نفر 530 دبستان کوثر،دبستان حافظ،دبستان ایثار،دبستان رضوان 

 نفر 114 - نرستان برکت ه

 نفر 90 شهیدصادقی -سیادت مهدکودک 

 ر نف 100 - دانشکده کشاورزی 

 مکانات شهری الم آباد(،بخش مؤسسات و ا بلوک)اسممنبع :سایت شهرداری شهر نی

 

 

 

 

 

 



 
 

 شهر اسالم آباد  و موسسات دولتی، اعتباری واماکن مذهبی هانهاد -16ل شماره دوج

بانک ها و واحد های  

 اقتصادی 
 هبی اماکن مد  و موسسات خدمات دولتینهادها 
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 سات و امکانات شهری ع :سایت شهرداری شهر نیمبلوک)اسالم آباد(،بخش مؤس منب

 

 د اسالم آبا اکن تفریحی شهرام-17ره شما جدول

 

 پارک وحدت  بوستان انقالب  بوستان رضوان ن معلمتابوس وستان ولیعصر ب فاطمیه پارک 

 متر مربع   7000 مترمربع  300 متر مربع  600 متر مربع  800 متر مربع   1200 متر مربع   3000

 هری نات ش،بخش مؤسسات و امکاآباد(شهرداری شهر نیمبلوک)اسالم  سایت منبع :

 

 نتیجه گیری  

های  ما جمله دئویاه ، ات ی نای   در خص ص روئکرد ایرو  لیرا ها و نظردئویاهدر  وه  شبررسی های انجا با ه جه به 

واف ه سوه ایرو  لیرا  و دئگرا  که در نهائت منجر به هووئا مویارها و اه  دایالی   ،فرئوما    ،  رونوئنلیچ هم  انوئشمنوانی

مناب  آپ و خاک، صنائ    د کشاورزی،واابر  می زراعی د های سهاصاصی شرکتهای اخر ی شناسائی وئژییفو از طر  شوه است 

ئافرگی شهری  و ساخت   هئریئژیی های جمویری و هفکیک های کشاورزی خضری و اسال  آباد با ووابسره و همچنیا شهرک

  ه لیوی،   ،، فنیشرا ط محیطیایرو  لیرا در هطابق با    ئک منطقهکه مالک های هوییا شوه برای    ییری کرده ا  رنیا نریجهمی

رم ئک سیس  ایرو  لیرا، مبرنی برک  ئ  .باشنوسهامی زراعی خضری و اسال  آباد می  و اقرصادی و شهری شهرک های  عیرمااج

  الگ ی   است. اورزی خاص  لیوات کشدر ئک منطقه خاص با ه   هربیشئا مناطق شهری کشاورزی    نقطه ئک    کارکردی شام 

و بخشی    زعفرا   رغنورقنو و  ج ،  شام  زراعت ینو ،راعی  ز  منطقه هحت نف ذ شرکت های سهامی  ه لیو کشاورزی  کشت و

های  فوالیت  ت و ماشام  مراکز خو  ها) ت و اسرقراریاهدو نظا  سک ن.  باشومی  مبل کبخش نی   و الگ ی غالب در   نیز دامژروری

فضائی    آرائش  ارهباطات،نظا   آپ،  ایرومحلی،هأمیا  نظا   بازار)  بیزنس  -و  محص رت  شام   و نهاد   شاورزی، ک  های  ها 



 
 

شت  کیرعن ا  هلفیقه  زراعی ب  کت سهامیانی و خومات کشاورزی، مرکز شر، مراکز  شریب مؤسسات بانکی و حمائت های مالی

دفرر   و  صنوت  شرو  رئزی  ب  کتبرنامه  زراعی  ش ده  سهامی  می  هورئر  ایرو  لیرا   موئرئت  های  هشهر   .عن ا   شرکت  ای 

م ر زراعی  دو  سهامی  با  مطالوه  ش نظد  کارکردی  و  هریا   شوه  منطق   یفره  برای  ئکسا   کشاورزی  مرکز  الگ ی  دو   با  و  ه 

در    رائنو هارئخی و هورئجی  وف  شنو و هم در ئکت رسمی دولت می باال  آباد که هم م رد حمائضری و اس ایرو  لیرا خ 

 . می باشنو ه ب ائا نظرئاسافره انو مصواق من   برنامه رئزی رسمی ساخت ئهطابق با شرا ط فرهنگی و اجرماعی بوو

م  ئک  ایرو  لیرا  ئک  دئگر  شاخصی  فومطابق  مراکز  به  که  است  مرکزی  های کا   مح ر    الیت  کشاورزی  اقرصادی 

ادی کشاورزی  اقرص  بارز شرکت های سهامی زراعی م رد مطالوه در همامی برنامه  ی  وئژیی هائ.  کنو  رام   خ د خومت می  ی 

ها با هوف ائجاد ئک ه سوه  ت   ب ده و خومات ارا ه می کننو و از طرفی ائا شرک  یشگا  والیت های اقرصادی کامال و سائر ف

منطمر  ا از   هم  از  اسرفاده  با  ای  بیا    فزائیقه  ئشهر  -روسرا ی نو  یسررش  ک  ،  و  ائجاد  کشاورزی  بر  ائه  را  شهری  سیسرم 

د حال    هما در  .بخشیونو زمانی  ر  که  رونو  مرکز  به ئک  شوهی  کشاورز  فوالیت  یشهر  ه سوه   ،است  هبوئ   مویارهای     سائر 

هث   نیز   لیرا ایرو روسرابیت  از جمله  بیا  جمویت  ه از   منطو  سائر شهرهای  و  کننو  را ها  قه  کان  کنررل  نگهواشتو  های       

 .کنوائا م ض ع را هأئیو میی های جمویری  هغییرات  و بررس باشنو. مویت در فرائنو فوالیت های اقرصادی کشاورزیج

، هن ع و ه سوه درآمو از  می زراعیهای سهاسهاموارا  شرکت   یط اسرقرارحه سوه مشاغ  خوماهی و اقرصادی در م   راآم

ی های  فوالیت  صنائطرئق  در  محص رت      نای    و  کارها  ه سوه  مرهبط،  هخصصی  و  فنی  مشاغ   و  کشاورزی  به  وابسره 

ل می های بی ل مئکی،  هکن    سوه کشاورزی  ائوار با اسرفاده ازه  طرئق  ه سوه و هرمیم مناب  طبیوی از  وری شوه،کشاورزی فرآ

نی شرکت های سهامی زراعی  وج د دارد از  ف  در ئرنامه رئزیپ و سائر که هنها های حفظ مناب  آی، سیسرمت حفاظر ماشیا آر

  هاست.شرکت   در منطقه فوالیت ائا ایرو  لیرا  شاخصه های ئک

 هاپیشنهاد
مطالو  یشنهاد می جام هش د  ارهباط  هرای  مق له    آیرو  لیرا   نظرئه  در خص ص  روس با  سائر   را ائ  رائیه سوه  وئژه  به   و 

 .رشره ای انجا  یرددمطالوات بیا و مبرنی بر مروهای م ض ع سنجش ابواد  قاز طرئسهامی زراعی  یشرو در کش ر  ی شرکت ها

به   رئزیبرنامه  در ئک نظا   امی زراعی در کش رههای سه سوه شرکت   برنامه عم هر آ  است که   پدر عیا حال مطل

  -ه سوه مر از   شهری  ئونیی و حری فراهر  ه سوه جام  روسرائ  انوازرشمو    ش سرزمینی گرش آمائمنطقه ای و با ن  هم  ی سره

 . روسرائی هووئا یردد

قرار  مبنای عم  ه سوه  ا نظرئه   ائ   هرنانچ  نو.عملی ش ی از روئکردها  با آیاه  ئواب  در برنامه رئزی کال   هایهاری سیاست

   هماهنگ عم  ایبه ی نه  هغییر  ائجاد  یبرائو  ابها  همامی دسرگاه   رائیهای اجیاست ه ها و سبرنامه ها و  روم  یهمامی اجزا  ،ییرد

 . نیست  ه سوه شهری و روسرائی حکمفرما هم اکن   بر فرائنو  مشخص سیاست و روئکردی  رسومیبه نظر ؛ زئرا کننو
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